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TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

XUẤT KHẨU HÀNG HÓA THEO KỲ

Từ ngày 01/11/2016 đến hết ngày 15/11/2016
Kỳ 1 tháng 11 năm 2016

Cục CNTT & Thống kê Hải quan
Biểu số 12B/TCHQ

Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

151.484.647.0657.626.563.218USDTỔNG TRỊ GIÁ
106.381.770.0675.523.342.258USDTrong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài
6.058.244.330330.740.418USD1 Hàng thủy sản
2.083.959.70292.784.476USD2 Hàng rau quả
2.464.238.204305.092128.714.132Tấn3 Hạt điều 14.339
2.866.455.5291.568.274108.843.724Tấn4 Cà phê 50.587

186.427.352112.25910.616.452Tấn5 Chè 6.069
1.327.091.192164.22939.070.665Tấn6 Hạt tiêu 5.244
1.961.278.0774.364.97578.212.435Tấn7 Gạo 176.403

853.973.4483.134.84240.109.154Tấn8 Sắn và các sản phẩm từ sắn 146.895
238.441.3511.353.8738.016.091Tấn 41.452- Sắn
455.800.59225.124.569USD9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc
523.551.66619.821.219USD10 Thức ăn gia súc và nguyên liệu
127.505.3741.700.5677.709.382Tấn11 Quặng và khoáng sản khác 102.810
491.217.91112.956.45925.415.701Tấn12 Clanhke và xi măng 706.603

92.880.663922.5069.434.074Tấn13 Than đá 95.038
1.985.733.9945.939.49566.937.949Tấn14 Dầu thô 203.377

702.033.7231.750.91039.798.675Tấn15 Xăng dầu các loại 82.233
811.446.11540.706.971USD16 Hóa chất
658.554.20128.808.944USD17 Sản phẩm hóa chất
184.234.962629.23311.559.855Tấn18 Phân bón các loại 43.570
298.660.051262.31417.355.133Tấn19 Chất dẻo nguyên liệu 15.729

1.893.783.12891.551.950USD20 Sản phẩm từ chất dẻo
1.345.883.3751.055.28282.512.555Tấn21 Cao su 58.448

410.706.26721.141.903USD22 Sản phẩm từ cao su
2.716.026.684105.824.460USD23 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

224.204.91112.056.318USD24 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm
5.882.245.725298.649.652USD25 Gỗ và sản phẩm gỗ
4.309.050.715218.651.284USD- Sản phẩm gỗ

435.062.12021.706.594USD26 Giấy và các sản phẩm từ giấy
2.514.074.9701.005.976120.433.656Tấn27 Xơ, sợi dệt các loại 46.373

20.559.939.649887.877.938USD28 Hàng dệt, may
922.041.18447.044.688USD- Vải các loại
372.150.19816.459.543USD29 Vải mành, vải kỹ thuật khác

11.019.217.810567.756.517USD30 Giày dép các loại
1.303.427.33659.781.026USD31 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
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368.793.18820.159.513USD32 Sản phẩm gốm, sứ
721.205.45132.127.309USD33 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh
795.562.64720.080.275USD34 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

1.691.196.9422.919.49078.509.198Tấn35 Sắt thép các loại 132.882
1.700.487.21773.483.081USD36 Sản phẩm từ sắt thép
1.069.619.70247.750.521USD37 Kim loại thường khác và sản phẩm

15.767.641.890969.882.694USD38 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
29.852.875.6001.522.627.331USD39 Điện thoại các loại và linh kiện
2.501.452.123164.554.397USD40 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện
8.839.997.893511.388.693USD41 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

889.058.00665.818.570USD42 Dây điện và dây cáp điện
5.180.481.033274.015.094USD43 Phương tiện vận tải và phụ tùng:

619.303.93132.770.716USD- Tàu thuyền các loại
3.213.083.588178.277.043USD- Phụ tùng ô tô

592.763.37129.153.964USD44 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ
815.078.37937.908.394USD45 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận

7.888.424.364371.588.144USD46 Hàng hóa khác

18/11/2016Ngày in:
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